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WAKOL D 1640 Adeziv pentru parchet
Informaţii tehnice

Domeniul de utilizare

Adeziv sub formă de dispersie pentru parchet conform DIN EN ISO 17178 pentru montarea
rezistentă la forfecare a
• Parchet tip mozaic conform DIN EN 13488
• Parchet lamelar aşezat pe muchie conform DIN EN 14761, grosime de minimum 16 mm,

lungime de maximum 200 mm
• Parchet tip baghetă conform DIN EN 13226, esenţă de stejar
• Parchet multistrat conform DIN EN 13489, până la maximum 220 cm lungime
pe şape de ciment absorbante noi, conform standardului, în zona interioară.

Proprietăţi speciale

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

• fără solvenţi, corespunzător definiţiei din TRGS 610
• corespunde DIN EN ISO 17178

1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
2) Clasa de emisii conform legislaţiei franceze
3) Materiale de montare de dispersie fără solvenţi
4) Produs din domeniul construcţiilor a fost verificat în privinţa emisiilor conform principiilor DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
5) Garanţie legală Connected Systems în sistem cu lacurile LOBADUR şi uleiurile LOBASOL avizate de Loba. Accesaţi https://

www.loba.de/en/products/connected-systems/
6) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
7) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime: Dispersie de răşină sintetică
Timp de ventilaţie: fără
Timpul de aşezare în interior: aproximativ 10 - 15 minute
Timpul de priză: după aproximativ 24 - 48 ore
Tratamentul suprafeţei: după atingerea umidităţii iniţiale a lemnului
Agent de curăţare: Apă, înainte ca adezivul să se usuce



Temperatura de depozitare: nu sub +5°C, sensibil la îngheţ
Durata de depozitare: 12 luni la temperatura încăperii

Modul de aplicare şi consumul 8)

TKB B3 700 - 900 g/m² Parchet tip mozaic
parchet prefabricat de format mic

TKB B11 900 - 1100 g/m² Parchet lamelar aşezat pe muchie
Parchet tip baghetă
parchet prefabricat de format mic

TKB B13 1200 - 1300 g/m² parchet multistrat de format mare
8) Consumul depinde de structura suprafeţei şi de capacitatea de absorbţie a suportului.

Suporturi

Suportul, precum şi condiţiile climatice din încăpere trebuie să corespundă cerinţelor din
normele şi normativele valabile. Suporturile trebuie să fie absorbante, uscate durabil, ferme,
plane, fără fisuri, impurităţi şi substanţe care împiedică lipirea.
 
Materialele de adaos în şapele de ciment pot influenţa negativ capacitatea de absorbţie.
Înainte de montare se va verifica capacitatea de absorbţie suficientă a suportului.
 
Pentru montarea parchetului pe asfalt turnat şi şape de sulfat de calciu, precum şi pe suporturi
neabsorbante este necesară o şpăcluire cu o grosime a stratului de minimum 2 mm, de
exemplu, cu un compus de compensare WAKOL Z 615, cu producere scăzută de praf.
 
Pentru lipirea directă pe asfalt turnat şi şapă de sulfat de calciu se pot utiliza alternativ şi
adezivi pentru parchet Wakol MS sau poliuretan, luându-se în considerare informaţiile tehnice
corespunzătoare.
 
Pentru montarea elementelor de parchet multistrat cu lungimea peste 70 cm este necesară o
planeitate mai mare de maximum 2 mm la 1 m tronson de măsurare.

Prelucrare

Agitaţi bine adezivul înainte de utilizare. Aplicaţi uniform pe suport cu şpaclul zimţuit, evitând
formarea cuiburilor de adeziv.
 
Nu aplicaţi mai mult adeziv, decât poate fi prelucrat parchet în intervalul timpului de aşezare
în interior prestabilit. Introduceţi imediat prin glisare parchetul şi apăsaţi bine. Asiguraţi o
umectare suficientă a părţii inferioare a lemnului.
 
Respectaţi rosturile de dilataţie la componentele adiacente!

Indicaţii importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C şi temperatura încăperii sub
+18 °C, iar umiditatea aerului din încăpere trebuie să fie de preferinţă între 40 % şi 65 %,
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maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C şi
umiditatea relativă a aerului de 50 %. În caz de climat rece, încălziţi la timp toate materialele
de montare în încăperea încălzită.
 
Parchetul tip baghetă nu trebuie să depăşească raportul grosime/lăţime de 1:4, precum şi o
lungime de 600 mm.
 
Înainte de montarea parchetului multistrat cu suport HDF, consultaţi departamentul de tehnică
aplicativă.
 
Pentru montarea de parchet din lemn exotic, parchet sub formă de şipci din alte specii de
lemn decât stejarul, precum şi pentru elementele de parchet finisate cu 1 strat, ţinând cont de
informaţiile tehnice corespunzătoare, adezivi WAKOL MS sau poliuretanici pentru parchet.
Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informaţiile se bazează pe
încercări şi pe o experienţă practică îndelungată şi se referă la condiţii normale. Diversitatea
materialelor utilizate şi condiţiile de şantier variate, pe care nu le putem influenţa, exclud orice
drepturi care ar putea deriva din aceste informaţii. De aceea, recomandăm încercări proprii
suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor şi normele şi
normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziţie
pentru consultanţă tehnică.
 
Fişele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.
 
Odată cu apariţia acestor informaţii tehnice din 04.01.2021, toate versiunile precedente îşi
pierd valabilitatea.
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